ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ν. Φιλ/φεια: 11- 5 -2016
Αριθμ. Πρωτ: 9193/12-5-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας για την εκτέλεση με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
κ.λ.π.) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 20/5, 21/5 & 22/5/2016»
O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση
με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ κ.λ.π.) ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ
20/5, 21/5 & 22/5/2016»
με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 13/5/2016 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.00 μ., να καταθέσουν τις προσφορές τους.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της
ανάθεσης.
Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της
προμήθειας.
γ. Η ημερομηνία της προσφοράς
δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα
ε. Ο αριθμός της μελέτης.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών
προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών τηλ. 2132049042
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Εσωτερική διανομή: Αυτοτελές τμήμα Κοιν. Προστασίας

www.neafiladelfeia@
neafiladelfeia.gr

Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ , ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ κ.λ.π.) ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ 20/5, 21/5 & 22/5/2016

Α. Μ.: 80/2016
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.200 € με Φ. Π. Α. 23%
Κ.Α. 02.15.6472.002

Α.Δ.Α.Μ: 16REQ004219481
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Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, θεατρικών
στολών, κ.λ.π.), την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη και
υλοποίηση των θεατρικών παραστάσεων που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των
πλαισίων των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του, για το έτος 2016 και αναλυτικά
ως εξής:
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5, το ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 & την ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5/2016, διοργάνωση
θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Το Πικρόγλυκό…..Τσάι».
Οι ανωτέρω παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ –Π.Π.Ι.Ε.Δ.- (Δεκελείας 152 & Ατταλείας – Ν.
Φιλαδέλφεια), από την Θεατρική Ομάδα του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των προμηθειών θα πραγματοποιηθούν με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της
χαμηλότερης τιμής και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Επίσης, η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α.
προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
δαπάνες.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273
του Ν. 3463/06.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια.
5. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1066/Β΄/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με το όριο της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε προμήθειες μέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000,00 €).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
αρθρ. 22 του Ν. 3536/2007, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.
7. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291 τ.Β΄/11.08.02010), απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι
χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00 €).
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, θεατρικών στολών,
κ.λ.π.), την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη και υλοποίηση
των θεατρικών παραστάσεων, θα ανέλθει στο ποσό των 1.200 € συμπεριλαμβανομένων
Φ.Π.Α. 23 % και των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.15.6472.002 με τίτλο
«Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων –Παιδικών Σταθμών και
Κ.ΑΠ.Η.», προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και αναμορφωμένης
πίστωσης 14.916,00 €.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, θεατρικών
στολών, κ.λ.π.), την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη και
υλοποίηση των θεατρικών παραστάσεων που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016, στο χώρο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ –Π.Π.Ι.Ε.Δ.- (Δεκελείας 152 & Ατταλείας – Ν. Φιλαδέλφεια),
σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των πλαισίων των
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του για το έτος 2016 και αναλυτικά ως εξής:
1) Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία.
2) Δίπτυχα Τετραχρωμία, Α4 διπλωμένο σε Α5.
3) Ενοικίαση δέκα (10) πλήρων θεατρικών στολών (κουστουμιών).
3) Παροχή υπηρεσιών, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των ανωτέρω θεατρικών
παραστάσεων.
Υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα κατά την εκτίμηση των προς προμήθεια υλικών και των
ποσοτήτων τους και της παροχής των αναγκαίων υπηρεσιών, ώστε αυτά να καλύπτουν
τις παρούσες ανάγκες, χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουμε το προσήκον μέτρο.
Όλα τα είδη που θα προμηθευτούμε θα είναι αρίστης ποιότητας και θα τηρούν όλους τους
κανόνες υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα προϊόντα που
θα προμηθευτούμε και οι ποσότητες τους παρουσιάζονται αναλυτικότερα στον παρακάτω
πίνακα :
Προμήθειες:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ενημερωτικές Αφίσες μεγέθους Α3, Τετραχρωμία.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
55 τεμ.

Y:\ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016\262-7-2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 20-21-22 ΜΑΙΟΥ 2016\Συνημμένο χωρίς
τίτλο 00010.doc

3

Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

2
3

Δίπτυχα Τετραχρωμία, Α4 διπλωμένο σε Α5.
Ενοικίαση πλήρων θεατρικών στολών (κουστουμιών).

1.400 τεμ.
10 τεμ.

Παροχή εκτέλεσης υπηρεσιών:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Παροχή υπηρεσιών, για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη των
ανωτέρω θεατρικών παραστάσεων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.

Α/Α

1

2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

ΤΕΜ.

55

0,40 €

22 €

ΤΕΜ.

1.400

0,10 €

140 €

ΤΕΜ.

10

32, 5 €

325€

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ
ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α3,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΔΙΠΤΥΧΟ Α4
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ Α5,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΛΩΝ
(ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ).

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

487 €
112,01 €
599,01 €
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Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ 20/5, 21/5 & 22/5/2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 600 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%& λοιπών
κρατήσεων).
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
– ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
K.A. 02.15.6472.002
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Ταχ. Διεύθυνση : ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ-21
Τ.Κ. 143 43 - ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Πληροφορίες : ΖΕΤΟΣ ΔΗΜ.
Τηλ.
: 213-2026332/310/313/331
Fax
: 213-2026315

Email:

Α.Μ: 80/2016

dzetos@neafiladelfeia.gr
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Η παρούσα μελέτη αφορά, την διενέργεια εργασιών για την εκτέλεση και υλοποίηση των
Πολιτιστικών – Θεατρικών Παραστάσεων – που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ –Π.Π.Ι.Ε.Δ.- (Δεκελείας 152 &
Ατταλείας – Ν. Φιλαδέλφεια), θεατρικές παραστάσεις με τίτλο «Το Πικρόγλυκό…..Τσάι»,
στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από την Θεατρική Ομάδα του Δήμου Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, που λειτουργεί με την εθελοντική διδασκαλία της Ηθοποιού –Σκηνοθέτιδος, κας
Θεοδωρακοπούλου Γεωργίας.
Η διενέργεια εργασιών και παροχή υπηρεσιών για το χειρισμό των ηχητικών και φωτιστικών
συστημάτων, με τα παρελκόμενα είδη, για την μουσική, ηχητική και φωτιστική κάλυψη, για την
υλοποίηση των ανωτέρω θεατρικών παραστάσεων, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω
υλικά και μέσα:
● Δύο (2) Ενισχυτές 2Χ 200Watt.
● Μία(1) κονσόλα των Δώδεκα (12) καναλιών -εισόδων.
● Τέσσερα (4) Ηχεία 4Χ 200Watt.
● Τέσσερις (4) Βάσεις Ηχείων.
● Οκτώ (8) μικρόφωνα πυκνωτικά.
● Δύο (2) βάσεις μικροφώνων.
● Έξι (6) ασύρματα μικρόφωνα.
● Ένα (1) CD Player .
● Ένα (1) ντίμερ.
● Μία (1) κονσόλα φωτισμού.
● Δέκα τέσσερις (14) PAR προβολείς 1000 Watt.
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● Ένα (1) κανόνι προβολέα.
● Τέσσερις (4) βάσεις προβολέων.
● Αναγκαία καλωδίωση.
● Τεχνική Υποστήριξη και Χειρισμός.
Η εκτέλεση των εργασιών και η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη συνοπτική
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με Απόφαση Δημάρχου κατ΄ εφαρμογή των παρακάτω
διατάξεων & άρθρων περί δημοσίων εργασιών - προμηθειών και των λοιπών νομίμων
διατάξεων:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α.
προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
δαπάνες.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273
του Ν. 3463/06.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια.
5. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1066/Β΄/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με το όριο της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε προμήθειες μέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000,00 €).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
αρθρ. 22 του Ν. 3536/2007, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.
7. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291 τ.Β΄/11.08.02010), απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι
χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00 €).
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
Η συνολική δαπάνη, για την διενέργεια των εργασιών της ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης,
για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω Πολιτιστικών Εκδηλώσεων - Θεατρικών
Παραστάσεων – του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, θα ανέλθει στο ποσό των 600 €
συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 23 % και των λοιπών κρατήσεων και θα βαρύνει τον Κ.Α.
02.15.6472.002 με τίτλο «Δαπάνες Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων – Παιδικών
Σταθμών και Κ.Α.Π.Η.», προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016, και
αναμορφωμένης πίστωσης 14.916,00 €.
Νέα Χαλκηδόνα 12/04/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.
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ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

974,80 €
0,81 €
224,39 €
1.200 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας.
Η παρούσα μελέτη αφορά, την προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων, θεατρικών
στολών, κ.λ.π.), την διενέργεια εργασιών και την παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη και
υλοποίηση των θεατρικών παραστάσεων που θα διοργανώσει ο Δήμος Φιλαδελφείας –
Χαλκηδόνος, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημ. Συμβουλίου και εντός των
πλαισίων των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Δράσεων του, για το έτος 2016 και αναλυτικά
ως εξής:
Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/5, το ΣΑΒΒΑΤΟ 21/5 & την ΚΥΡΙΑΚΗ 22/5/2016, διοργάνωση
θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Το Πικρόγλυκό…..Τσάι».
Οι ανωτέρω παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ –Π.Π.Ι.Ε.Δ.- (Δεκελείας 152 & Ατταλείας – Ν.
Φιλαδέλφεια), από την Θεατρική Ομάδα του Δήμου Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος.
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ισχύουσες διατάξεις.
Οι προμήθειες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με :
 Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος
Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
 Το άρθρο 158 παρ. δ του N.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και το άρθρο
209, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07.
 Το N. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-6-2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
 Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/01-02-1995) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 Tην υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11-08-2010 τεύχος Β) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών.
 Το N. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. 160/08.08.2014 τεύχος Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις».
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 Το Ν. 4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29/19.03.2015 τεύχος Α) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
Επίσης, η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όσον αφορά πιστώσεις στους Κ.Α.
προϋπολογισμού που μπορούν να διατεθούν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για
δαπάνες.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. του άρθρου 273
του Ν. 3463/06.
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του
άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά
όρια.
5. Την αριθμ. 2/45564/0026/31-7-2001 (Φ.Ε.Κ.1066/Β΄/10-8-2001) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, σχετικά με το όριο της απ΄ ευθείας ανάθεσης σε προμήθειες μέχρι δέκα
πέντε χιλιάδες (15.000,00 €).
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
αρθρ. 22 του Ν. 3536/2007, όσον αφορά τις τεχνικές μελέτες.
7. Την υπ΄αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (Φ.Ε.Κ. 1291 τ.Β΄/11.08.02010), απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση σε εργασίες μέχρι είκοσι
χιλιάδες ΕΥΡΩ (20.000,00 €).
8. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Συμβατικά στοιχεία.
Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :
α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
β) Τεχνικές Προδιαγραφές
γ) Τεχνική Έκθεση
δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ε) Τιμολόγιο – Προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Τιμές προσφορών.
Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την
παρούσα προμήθεια και παροχή υπηρεσιών, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς
του υποψηφίου αναδόχου για τα προς προμήθεια είδη και παροχή υπηρεσιών, θα
παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα μελέτη, δηλαδή
μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών και της παροχής των
υπηρεσιών, σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή
τους από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και
αντίθετη στους όρους της σύμβασης.
Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο αναδόχου θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού
προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της
παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος υποψηφίου ανάδοχος θα μπορεί προαιρετικά
να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής
προσφοράς του.
Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης είναι το
διαθέσιμο από τον Δήμο για το σύνολο των υλικών και των υπηρεσιών, που δύναται να
εκταμιεύσει ο Δήμος, για τις ανωτέρω Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (Θεατρικές Παραστάσεις)
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και δεν δεσμεύει το Δήμο όσον αφορά στην ποσότητα των υλικών που θα χρειαστεί κατά
το έτος 2016.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων
των υλικών και των υπηρεσιών. Γι' αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να προσφέρουν για το
κάθε είδος των υλικών, για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό
προϋπολογισμό.
Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα είδος, των προς
προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών.
Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 5ο : Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της προμήθειας και της παροχής υπηρεσιών, μετά την κατά νόμο έγκριση του
αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης
και να καταθέσει την κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση
αυτής.
ΑΡΘΡΟ 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συμβατικής αξίας της
προμήθειας και της παροχής των υπηρεσιών και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές
επιστολές, ισχύος τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την προσωρινή παραλαβή των προς
προμήθεια ειδών, υλικών και υπηρεσιών ,από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση
των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα
γίνει με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των
σχετικών τιμολογίων και την έκδοση επ΄ ονόματι του, των αντίστοιχων Χρηματικών
Ενταλμάτων.
ΑΡΘΡΟ 7ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.
Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας και της παροχής των υπηρεσιών, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του
αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης.
Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί
έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο
ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 8ο : Πλημμελής κατασκευή.
Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη και υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της
σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα
αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις.
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν
κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.
ΑΡΘΡΟ 10ο : Εξοφλητικός λογαριασμός.
Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή όλων των προς
προμήθεια ειδών, υλικών και παροχής υπηρεσιών.
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Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Χρόνοι και τόποι παράδοσης.
Τα προς προμήθεια είδη και υλικά θα παραδοθούν, σε τόπο και χρόνο που θα οριστούν
από τις Υπηρεσίες του Δήμου και σίγουρα δέκα πέντε (15) ημέρες, τουλάχιστον πριν την
διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης (Θεατρικές παρστάσεις).
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών και υλικών θα
επιβαρύνουν τον προμηθευτή υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Η παροχή των υπηρεσιών για την φωτιστική και ηχητική κάλυψη των ανωτέρω θεατρικών
παραστάσεων, θα πρέπει να παρασχεθεί, στον χώρο εκτέλεσης αυτών και συγκεκριμένα
στο χώρο του ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ –Π.Π.Ι.Ε.Δ.(Δεκελείας 152 & Ατταλείας – Ν. Φιλαδέλφεια) και σύμφωνα με τις υποδείξεις των
υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 12ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή.
Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, υλικών και υπηρεσιών ενεργείται
από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί
απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να
προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις
προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος
Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα
συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με
μακροσκοπικό έλεγχο εντός δέκα πέντε (15) ημερών το πολύ από την παράδοση των
υλικών.
Νέα Χαλκηδόνα 12/04/2016 .

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ.
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ
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Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ.
Α/Α

1

2

3

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ANA ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Α3, ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΔΙΠΤΥΧΟ Α4
ΔΙΠΛΩΜΕΝΟ ΣΕ Α5,
ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΗΡΩΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
(ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

55 τεμ.
1.400 τεμ.
10 τεμ.

ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.



Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Ενισχυτές 200 Watt.

Κονσόλα των Δώδεκα
(12) καναλιών -εισόδων.
3
Ηχεία 200Watt.
4
Βάσεις Ηχείων.
5

Μικρόφωνα πυκνωτικά.
 6
Βάσεις μικροφώνων.
7

Ασύρματα μικρόφωνα.
8
CD Player .
9
Ντίμερ.
 10
Κονσόλα φωτισμού.
11 PAR προβολείς 1.000 Watt.

 12
κανόνι προβολέας.
 13
Βάσεις προβολέων.
 14
Αναγκαία καλωδίωση.
Τεχνική Υποστήριξη και
15
Χειρισμός.


2

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ANA ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΤΙΜΗ €

2 τεμ.
1 τεμ.
4 τεμ.
4 τεμ.
8 τεμ.
2 τεμ.
6 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
14 τεμ.
1 τεμ.
4 τεμ.
1 τεμ.
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Προμήθεια υλικών (ενημερωτικών εντύπων ,θεατρικών στολών κ.λ.π.) και διενέργεια εργασιών για την
εκτέλεση και υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων στις 20/5, 21/5 & 22/5/2016.
Α.Μ. 80/2016
Προϋπολογισμός: 1.200,00 € με Φ.Π.Α.

ΜΕΡΙΚΟ ΔΑΠΑΝΗ
Φ.Π.Α. 23 %
ΣΥΝΟΛΟ

Νέα Χαλκηδόνα 12 /04/2016 .
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΖΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ .

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
Π.Ε. ΚΑΘ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ.
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